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1. Účel dokumentu 

Účelem dokumentu je poskytnout základní informace o nové aplikaci IT podpora pro NAD - systém 

registrace a správy dopravců pro náhradní autobusovou dopravu.  

Dokument má sloužit jako uživatelská příručka/manuál/návod pro práci s aplikací. 
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2. Obecné informace 

URL adresa pro klienstkou část aplikace:  nad.ceskedrahy.cz   

3. Základní popis aplikace 

SW aplikace Náhradní autobusová doprava (Aplikace NAD) je určen k podpoře organizování náhradní 

autobusové dopravy (NAD) pro potřeby ČD. Aplikace NAD využívá vlastní databázi dopravců, která je 

plněna prostřednictvím vlastního systému registrace a ověřování uživatelů - uchazečů o poskytování 

NAD. Vyhledávání dopravce při plánování výluk nebo pokrytí mimořádností usnadňují filtry, zejména pak 

možnost vybrat dopravce dle lokality (kraje, města). 

Aplikace NAD je rozdělena na Administrativní a Klientskou část. V administrativním části pracuje uživatel 

v roli Administrátor, nebo Uživatel (ČD) v klientské (registrovaný) Uživatel. 

Dopravce není role – v aplikaci je k němu přiřazen vždy alespoň jeden Uživatel. 

Klientská část slouží k registraci, přihlašování Uživatelů (uchazečů) a úpravě údajů o Dopravci 

registrovaným Uživatelem. 

Administrativní část slouží ke správě registrovaných uživatelů a dopravců včetně nastavení vazeb uživatel 

– dopravce. Dále umožňuje Správci vyhledávat vhodného dopravce s využitím filtrů. 

Přístupy a registrace 

Uchazeč (neregistrovaný uživatel) provádí registraci s ověřením přes zadanou e-mailovou adresu. Po 

ověření se přihlašuje do Klientské části pomocí této e-mailové adresy a zvoleného hesla. 

Databáze dopravců – data o dopravci 

Databáze dopravců v Aplikaci NAD je plněna daty, která pořizují Správce i samotní (registrovaní) 

uživatelé. Dopravce je základním objektem, se kterým Aplikace NAD pracuje. Pro využití v konkrétním 

případě nasazení NAD jsou rozhodující následující data o dopravci: 

Přiřazený uživatel je registrovaným uživatelem v Aplikaci NAD. Uživatel může mít přiřazeno více 

dopravců a zároveň může být více uživatelů přiřazeno jednomu dopravci. Přiřazení k dopravci může 

spravovat Správce (v Administrační části) nebo sám uživatel (v Klientské části). 

Název a sídlo firmy představuje základní identifikační údaje, přičemž hlavním rozlišovacím znakem je IČO. 

Lokalita - oblast, ve které je dopravce schopen poskytovat své služby. Stanoví se na úrovni jednoho nebo 

více krajů. Klíčový parametr použitý při vyhledávání dopravců způsobilých zajistit NAD v dané oblasti. 

Vozový park popisuje dispozici vozidel dopravce: tj. počet, kapacitu, možnosti rozšířených přeprav a další 

vlastnosti (značka, stáří vozidla). 
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Kdy je možné autobusy nabídnout – zde je uváděna časová disponibilita služeb výběrem dnů v týdnu a 

časů. 

Mimořádnosti – dopravce uvádí, zda je schopen operativně reagovat na uvedeném telefonu a zajistit 

neplánovanou NAD při mimořádnostech. 

Kontaktní údaje slouží pro zaslání zadávací dokumentace dopravci. 

Poznámka – možnost volného uvedení dalších údajů. 

Databáze dopravců z pohledu uživatelů 

Registrovaný uživatel prostřednictvím Klientské části zakládá dopravce a zadává o něm data. Takto 

založený dopravce je uživateli automaticky přiřazen. Uživatel nemůže dopravce smazat, může však 

upravovat data o dopravci. 

Využití databáze dopravců při organizování NAD 

Správce na základě požadavků pro konkrétní NAD vybírá a oslovuje dopravce následujícími způsoby: 

- volí požadovanou oblast (kraj), 

- připravuje a odesílá poptávku na vybrané dopravce emailem. 
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4. Popis vybraných činností v Aplikaci NAD (Klientská část) 

Registrace/Přihlášení Uživatele: 
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Přehled dopravců přiřazených uživateli: 

 


